
Página 91   Quinta-Feira, 12 de Abril de 2018 Nº 27239Diário   Oficial
<BEGIN:993168:91>

<END:993168:91>

MT PAR
MT PARCERIAS S/A

 
Página 1 de 4 

 

MT PARCERIAS S/A 
CNPJ Nº 17.816.442/0001-03 
Relatório da Diretoria Executiva - Exercício de 2017 
Cuiabá – MT, 31 de dezembro de 2017. 
1 - Caracterização: 
A MT Parcerias S/A - MT-PAR, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro nº 525 – 
5º andar - Edifício Helbor Dual Business - Cuiabá-MT, sociedade anônima 
de economia mista e capital fechado, é uma estatal dependente, vinculada a 
partir de maio de 2015 a Secretaria de Estado de Planejamento nos termos da 
Lei Complementar 566/2015, tem personalidade jurídica de direito privado e, 
patrimônio próprio. 
A empresa foi constituída com base na Lei Estadual nº 9.854, de 26 de 
dezembro de 2012, alterada pela e Lei 10.347, de 18 de dezembro de 2015 e 
Lei Complementar nº 581 de 30 de novembro de 2016, regulamentada por 
meio do Decreto n.º 1.573/03, de 24/01/2013. 
O capital social autorizado é de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta 
milhões de reais), nos termos da Lei 10.347/2015, que alterou a Lei Estadual 
nº 9.854, de 26 de dezembro de 2012. Capital Social Integralizado, equivale 
a soma da importância de R$ R$ 1.501.000,00 integralizado e realizado em 
dinheiro no ato da constituição da empresa no exercício de 2013, com base 
da na Lei Estadual nº 9.854, de 26 de dezembro de 2012, alterada pela e Lei 
10.347, de 18 de dezembro de 2015, adicionado da integralização por meio 
de bens imóveis, no valor de R$ 39.699.751,25, com base no Decreto 179 de 
07 de julho de 2015 e nos termos do art. 8º da lei 6.404/76, que equaliza o 
montante de R$ 41.200.751,25 
O Governo do Estado de Mato Grosso é detentor de 99,99% das ações da 
companhia. 
A estrutura organizacional interna da MT-PAR, as funções da Diretoria de 
Projetos e Administrativa que a compõem estão definidas no Estatuto da 
empresa por meio do Decreto n.º 1.608, de 07/02/2013, na Instrução 
Normativa do Conselho de Administração nº 01 de 02 de fevereiro de 2017 e 
demais alterações, e Regimento Interno – Resolução nº 05 de 26 de dezembro 
de 2017. A da MT Parcerias é composta por quatro órgãos sociais, 
deliberativos e/ou executivos, a assembleia geral, o conselho de 
administração, a diretoria executiva e o conselho fiscal.  
2 – Objeto: A MT Parcerias S.A. – MT PAR tem por finalidade promover a 
execução de políticas de desenvolvimento e viabilização de parcerias entre o 
poder público e a iniciativa privada, especialmente as que contribuam para a 
atração de investimentos, redução das desigualdades regionais, a 
competitividade da economia, a geração de empregos e a inovação 
tecnológica. Possui como missão Mobilizar recursos e parceiros, públicos e 
privados, para atender às demandas estratégicas de governo na estruturação 
e viabilização de projetos sustentáveis. 
3 - Resultados Alcançados: As ações desenvolvidas pela MT PAR, no 
exercício de 2017, deram-se por meio do Programa de Governo 359 – 
Parcerias com o Setor Privado, que compõe o Eixo Estruturador Gestão 
Eficiente, Transparente e Integrada do Plano Plurianual 2016-2019 e tem 
como objetivo aumentar a aplicação no Estado, de modelos de gestão 
centrados em parcerias com o setor privado.  
A empresa operou nos seguintes projetos prioritários de Governo:  
a) Celebração do Memorando de Entendimento com o Escritório das Nações 
Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), cujo objeto é Apoio na 
estruturação da MT PAR e reorganização do Programa Estadual de Parcerias, 
que possui os seguintes produtos:  
Identidade Organizacional (100% de conclusão);  
Gestão por Competência (80% de conclusão);  
Implantação da Unidade de Compliance (55% de conclusão);  
Projetização da MT PAR (98% de conclusão);  
Gestão dos Indicadores e Alinhamento aos ODS (98% de conclusão);  
Encontro: Parcerias que Transformam (100% de conclusão);  
Comunicação Estratégica (55% de conclusão).  
b) Desenvolvimento do Termo de Cooperação Técnica Não Reembolsável nº 
15811BR, firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento ( BID), 
com os seguintes produtos:  

· Marco Regulatório e Pontos de Aprimoramento (100% concluído);  

· Proposta de Decreto Regulamentador (100% concluído);  

· Proposta de Projeto de Lei (100% concluído); 

· Curso Regulação para AGER (40% concluído);  

· Apoio à AGER (10% concluído);  

· Desenvolvimento da Planilha de Priorização (80% concluído);  

· Plataforma Source (90% concluído);  

· Manual Instucional (30% concluído);  

· Definição do Projeto Piloto de PPP em infraestrutura (10% 
concluído);  

· Desenvolvimento da documentação de licitação (produto a iniciar 
execução);  

· Market Sounding (produto a iniciar execução).  
c) Celebração do Acordo de Cooperação nº 009/2017, firmado com o Instituto 
SEMEIA e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, cujo objeto é 
Desenvolvimento de Projetos de Concessões e Instrumentos análogos nos 
Parques Estaduais de Mato Grosso, com o produto: 
· Termo de Referência para contratação de consultores para 
elaboração de Projeto para os Parques Mãe Bonifácia, Massairo Okamura, 
Zé Bolo Flô e Serra Azul (100% de execução). 
d) Celebração do Acordo de Cooperação nº 007/2017, firmado com a 
Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e a Secretaria de Estado e 
Infraestrutura, cujo objeto é Desenvolvimento de estudos preliminares 
técnico, econômico e ambiental no âmbito multimodal para aplicação em 
concessões de infraestrutura estadual que se integram a logística de transporte 
nacional, bem como fomentar o intercâmbio de informações para o 
mapeamento, planejamento, elaboração e avaliação de soluções de 

infraestrutura operacionais e regulatórios para o desenvolvimento do Plano 
Estadual de Logística Integrada sinérgico ao plano homônimo federal, com 
os seguintes resultados:  
· Compilar informações existentes sobre modais (90% concluído);  

· Georreferenciamento das informações existentes (90% 
concluído);  

· Treinamento e realização conjunta da aplicação das informações 
de tráfego em programas modeladores de tráfego (100% concluído);  

· Definição de metodologia e parâmetro para o Plano Diretor 
Rodoviário (20% concluído); 

· Elaboração do Plano Diretor Rodoviário do Estado de Mato Grosso 
(produto a iniciar).  
e) Desenvolvimento do Acordo de Cooperação firmado com Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cujo objeto é 
Estruturação dos Projetos de infraestrutura a serem implementados por meio 
de Concessões Comuns e Parcerias Público-Privadas.  
f) Para estruturar e fomentar essa rede de parceiros, a MT PAR criou o Ciclo 
de Palestras “Encontro PARCERIAS QUE TRANSFORMAM”, com apoio 
da UNOPS.  
Foram realizados 07(Sete) Encontros, totalizando 25 (vinte e cinco) palestras, 
15(quinze) entidades palestrantes e público de mais de 500 (quinhentos) 
participantes.  
g) Assinatura como interveniente o 1º Contrato de Parceria Público-Privada 
do Estado de Mato Grosso Contrato nº 062/2017/SETAS, cujo objeto é 
Concessão Administrativa para implantação, gestão, operação e manutenção 
de 07 (sete) Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas nos 
Municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá (na região da Grande 
Morada da Serra), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Várzea 
Grande tudo com vistas à ampliação do Programa GANHA TEMPO.  
h) Estruturação e implantação do Escritório de Parceiras Sociais na MT PAR.  
i) Celebração do Termo de Cooperação n.º 038/2017 com o Município de 
RONDONóPOLIS , cujo objeto é Desenvolvimento institucional do 
Município de Rondonópolis do modo que este possa estruturar e operar 
concessões, alianças público-privadas, analisar mecanismos de 
financiamento de projetos, incluindo desenvolvimento de equipe para 
consecução do objeto, através da conjugação de esforços entre os 
Conveniados. Elaboração do Marco Regulatório de Parcerias do Município 
de Rondonópolis (100% concluído).  
Diretoria De Projetos: a) Assessoria Estratégica da MT PAR na análise de 
pré-viabilidade do escopo e acompanhamento da Manifestação de Interesse 
Privado, proposta pela empresa PERMIAN Brasil Serviços Ambientais Ltda, 
cujo objeto é a realização de estudos técnicos de viabilidade e modelagem de 
projeto visando serviços para infraestrutura voltadas à proteção das Unidades 
de Conservação nos municípios de Colniza, de Aripuanã e exploração 
comercial de créditos de carbono. Emissão de relatório de análise (100% 
concluído).  
b) Assessoria Estratégica da MT PAR na análise de pré-viabilidade do escopo 
e acompanhamento da Manifestação de Interesse Privado, proposta pela 
empresa ALTHELIA Climate Fund GP, cujo objeto é Plataforma de 
Comercialização de Ativos Ambientais. Emissão de relatório de análise 
(100% concluído).  
c) Assessoria Estratégica da MT PAR na análise de pré-viabilidade do escopo 
e acompanhamento da Manifestação de Interesse Privado, proposta pela 
empresa GLOBALTASK Tecnologia e Gestão S.A, cujo objeto é Projeto de 
Rede de Comunicação com backbone. Emissão de relatório de análise (100% 
concluído).  
d) Acompanhamento da modelagem do Programa PRó ESTRADAS LOTE 
1, sendo a Concessão de 524,90km. km de rodovias.  
e) Assessoria Estratégica da MT PAR na análise de propostas do 
Procedimento de Manifestação de Interesse do PRó ESTRADAS LOTE 2 , 
sendo 2.600,70 km de rodovias para estudos e modelagem. 
f) Assessoria Estratégica da MT PAR na estruturação do escopo e contratação 
da empresa estruturadora do projeto de Concessão para construção, 
manutenção, conservação e prestação de serviços do street mall 
“ALAMEDA PAIAGUÁS” incluindo a Escola de Governo e o Centro de 
Atendimento ao Servidor. Emissão de relatório de análise (100% concluído).  
g) Assessoria Estratégica da MT PAR na análise de pré-viabilidade do escopo 
e acompanhamento da modelagem da Manifestação de Interesse Privado, 
proposta conjuntamente pelas empresas OAS ARENAS S.A. e Latim United 
Arenas Participações Esportivas e Administração S.A., para manutenção e 
ampliação das atividades para além do futebol na Arena Pantanal em MT. 
Estudos em fase de elaboração. (70% concluída).  
h) Assessoria Estratégica da MT PAR na análise de pré-viabilidade do 
escopo; Análise preliminar do Plano de Exploração para elaboração dos 
estudos de modelagem do PROJETO COMPLEXO TURÍSTICO DA 
SALGADEIRA. Levantamento e relatório de informações Econômicas 
(100% Concluído). 
4. Execução Orçamentária 
A Lei Orçamentária Anual – LOA 2017, Lei nº 1.515, de 26 de janeiro de 
2017, aprovada para normatizar a execução orçamentária do exercício 
financeiro de 2017 apresenta o crédito inicial da Unidade Orçamentária UO-
20501 - MT-Parcerias S.A – MT PAR, no valor de R$ 2.738.186,06 (Dois 
milhões, setecentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e seis 
centavos). 
Durante o exercício, as dotações foram revisadas e ampliadas para se adequar 
às necessidades da empresa, o que motivou a abertura créditos adicionais por 
anulação no valor de R$ 915.114,12 e remanejamentos dentro da própria 
Unidade Orçamentária (U.O.) e por transposição de recursos de uma UO para 
outra no valor de R$ 5.162.344,11. Também houve abertura de crédito 
adicional decorrente de receita própria realizada, referente a Serviços 
Prestados no valor de 384.080,09. 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial



Diário   Oficial Página 92   Quinta-Feira, 12 de Abril de 2018 Nº 27239

 
Página 2 de 4 

 

Os Créditos Adicionais foram realizados nos termos autorizados na LOA, que 
resultou em créditos na importância de R$ 8.284.610,26. 
A execução orçamentária realizada apresentou os seguintes resultados: 
· Empenhos no valor de R$ 7.856.456,41; 
· Liquidações no valor de R$ 7.056.619,78; 
· Pagamentos realizados na importância R$ 6.375.081,66; 
· Restos a Pagar Processados no valor de R$ 681.538,12; 
· Restos a Pagar Não Processados na importância de R$ 799.836,63. 
Os valores a liquidar e a pagar foram inscritos em Restos a Pagar Processado 
e Não Processados, por se tratar de despesas incorridas e cujo pagamento não 
foi possível efetivar dentro do exercício e contratação de fornecimento de 
produtos e prestação de serviços no ano de 2017 com comprometimento de 
entrega no exercício seguinte. 
O montante de despesas inscritas em Restos a Pagar soma a importância de 
R$ 1.481.374,75. 
Os Restos a Pagar Processados inscritos estão acobertados por 
disponibilidade financeira, como pode ser observado no demonstrativo 
financeiro FIP215A que apresenta um montante de disponibil idade no valor 
de R$ 1.133.464,25. 
A Receita Orçamentária no valor de R$ 7.494.566,00, é representada pelo 
repasse de recursos financeiro por meio de cotas para acobertar a despesas da 
Unidade Orçamentária.  
Houve repasse, pelo controlador, de recurso no valor de R$ 5.000.000,00, que 
não representa Receita Orçamentária da UO 20501, visto que se trata de valor 
destinado para compor a Conta Garantia do contrato de PPP entre Estado de 
Mato Grosso com o Consórcio Rio Verde para a execução do Projeto Ganha 
Tempo, da qual a MT Par é apenas gestora, não poderá jamais executá-la para 
acobertar suas despesas orçamentárias. Desta forma é importante ressaltar 
que o valor apresentado no Balanço Orçamentário como superávit de 
execução orçamentária na importância de R$ 4.638.109,59, ocorreu em 
virtude do repasse destinado para a Conta Garantia ter sido considerado como 
Receita Orçamentária da UO, porém, trata-se de Receita Exta Orçamentária. 

Assim o resultado Orçamentário do período apresentou um déficit de 
execução no valor de (R$ 361.790,41). 
O equívoco apresentado já foi notificado e solicitado ao setor competente, a 
contabilidade geral do estado, para que seja realizada a correção dos atos 
potenciais dessa contabilização. 
5. A Reestruturação Organizacional e Física 
Até junho/2016, a MT PAR era responsável pelo acompanhamento e gestão 
de 2 projetos de parcerias do estado, os estudos e modelagem de PPP do 
Ganha Tempo e das Escolas (Pró Escolas Infraestrutura). Na época, 16 
servidores (quadro total da empresa) respondiam pelas atividades 
administrativas e finalísticas. A partir do 2º semestre de 2016, o Estado 
recebeu e o CGPPP autorizou mais duas (02) manifestações de interesse 
privado para estudos de natureza complexa em seu conteúdo e forma, quais 
sejam, a MIP INFOVIA (Tecnologia da Informação) e a MIP PERMIAN 
(Recuperação e Conservação Ambiental). 
O aumento do volume nas demandas finalísticas com expectativa real de 
ingresso de novos projetos de interesse do Estado ensejou a revisão do 
Quadro de Pessoal com consequente aumento de vagas a serem ocupadas “por 
demanda” atendendo a escopo específico com prazo determinado e entregas 
declaradas. Assim o Quadro de Pessoal evoluiu de dezesseis (16) para vinte 
e nove (29) cargos em 2017 e a Carteira de Projetos de dois (2) para sete (7) 
estudos e modelagem. 
Soma-se à revisão organizacional, o fato da MT PAR ter tido seu contrato de 
locação vencido em março/2016 sem possibilidade de renovação por 
desinteresse do Locador. Assim, o Núcleo Administrativo buscou durante 6 
meses alternativas viáveis econômico e financeiramente, mantendo ocupação 
precária no imóvel ora locado, até que em novembro/2017 a empresa 
instalou-se no 5º Andar do Edifício Helbor Dual Business.  
O aumento dos gastos com consumo, serviços e aquisições na ordem de 
182,92% entre a Despesa Orçamentária Prevista e a Realizada resultou na 
abertura de créditos adicionais para atender às mudanças das despesas 
autorizadas pelo Conselho de Administração da MT PAR e pelo Conselho de 
Desenvolvimento Econômico – CONDES. 

 

6. O Balanço Patrimonial 

 

Código       Classificação          Descrição                                31/12/2017                    31/12/2016
         1     1         ATIVO     53.369.905,09d 46.788.868,95d 

2 1.1 ATIVO CIRCULANTE   13.245.694,83d 6.934.466,75d 
3 1.1.01 DISPONÍVEL 

 
13.200.468,01d 6.900.445,40d 

7 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 11.347.099,50d 6.347.099,50d 
100 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

LIQUIDEZ IMEDIATA 
720.001,76d 186.053,17d 

18 1.1.01.05 BANCO CONTA MOVIMENTO - 
CONTA FUNDO 

1.133.366,75d 367.292,73d 

104 1.1.02 CLIENTES 
 

0,07d 0,00 

105 1.1.02.01 VALORES A RECEBER 0,07d 0,00 
249 1.1.30 TRIBUTOS A 

RECUPERAR/COMPENSAR 
29.726,66d 29.726,66d 

250 1.1.30.10 TRIBUTOS A 
RECUPERAR/COMPENSAR 

119,64d 119,64d 

265 1.1.30.20 OUTROS CREDITOS 
 

29.607,02d 29.607,02d 
271 1.1.40 ESTOQUE 

 
15.500,09d 4.294,69d 

284 1.1.50.02 ALMOXARIFADO 
 

15.500,09d 4.294,69d 
300 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 40.124.210,26d 39.854.402,20d 
320 1.2.03 IMOBILIZADO 

 
40.124.210,26d 39.830.699,66d 

321 1.2.03.01 I M O V E I S 
 

39.699.751,25d 39.699.751,25d 
325 1.2.03.04 MOVEIS E UTENSILIOS 301.822,18d 148.211,40d 
327 1.2.03.06 MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
160.956,23d 48.695,23d 

340 1.2.03.50 INSTALAÇÕES 
 

111.922,15d 16.550,15d 
400 1.2.03.90 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E 

EXAUS. ACUMUL 
150.241,55c 58.805,83c 

      

500 2 PASSIVO   53.369.905,09c 46.788.868,95c 

501 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 13.654.275,8c 290.032,40c 
555 2.1.02 FORNECEDORES 

 
12.472.985,23c 7.478,20c 

556 2.1.02.01 FORNECEDORES A PAGAR 405.883,97c 7.380,70c 
672 2.1.03.05 Conta / Corrente Garantia 12.067.101,26c 97,50c 
600 2.1.06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 27.725,62c 0,00 
620 2.1.06.02 IMPOSTOS RETIDOS A 

RECOLHER 
27.725,62c 0,00 

660 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA 
E PREVIDENCIÁRIA 

1.153.564,95c 282.459,49c 

661 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 107.710,90c 58.839,98c 

663 2.1.07.02 OBRIGACOES COM 
DIRETORES 

39.144,86c 37.804,27c 

4322 2.1.07.03 RESSARCIMENTO DO 
PESSOAL CEDIDO 

754.468,60c 0,00 

675 2.1.07.05 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 66.425,35c 0,00 
671 2.1.07.09 PROVISOES 

 
185.815,24c 185.815,24c 

700 2.2 PASSIVO NÃO- CIRCULANTE 0,00 6.533.055,17c       

800 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.715.629,29c 39.965.781,38c 
801 2.5.01 CAPITAL AUTORIZ. SUBSC E 

INTEGRALIZADO 
41.200.751,25c 41.200.751,25c 

802 2.5.01.01 CAPITAL AUTORIZADO 150.000.000,00c 150.000.000,00c 
804 2.5.01.02 CAPITAL SUBSCRITO A 

INTEGRALIZAR 
108.799.248,75d 108.799.248,75d 

      

810 2.5.06 LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS 

1.485.121,96d 1.234.969,87d 

820 2.5.06.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 1.289.753,32d 1.328.037,39d 
830 2.5.06.09 LUCROS / PREJUIZO EM 

CURSO 
195.368,64d 93.067,52c 

______________________________________ 
MARIA STELLA LOPES OKAJIMA CONSELVAN 
DIRETORA PRESIDENTE 
CPF: 782.472.761-00 
 

 

_____________________________________ 
MARIA DE LURDES DE BARROS 
CRC - MT No. 010051/O-6 
CPF: 459.440.911-34 

 

 

 

 

7. A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Empresa: MT PARCERIAS S.A. - MT PAR    
CNPJ: 17.816.442/0001-03    
     

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017  
Descrição    31/12/2017 
RECEITA    7.494.566,00c 
RECEITAS DE VENDAS DE SERVICOS   384.080,09c 
RECEITAS NAO TRIBUTADAS   7.110.485,91c 
 DEDUÇÕES    

 

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   44.284,42d 
RECEITA OPERACONAL LÍQUIDA   7.450.281,58c  

  
 

LUCRO BRUTO   7.450.281,58c  
  

 

DESPESAS      
DESPESAS OPERACIONAIS - ADM      
DESPESAS ADMINISTRATIVAS    7.648.639,33d 
SALARIOS, ORDENADOS E REMUNERAÇÕES   1.590.633,67d 
ENCARGOS SOCIAS   737.032,81d 
OUTRAS DESP.C/ PESSOAL   3.696.938,33d 
REMUNERAÇÕES A DIRETORES   434.824,18d 
DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM   32.620,05d 
DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES   147.712,76d 
PROPAGANDA, PUBLICIDADE   26.530,00d 
EVENTOS E CURSOS   25.457,50d 
ALUGUEIS DE IMOVEIS   246.338,12d 
LOCAÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS   80.249,66d 
IMPOSTOS E TAXAS   59.077,13d 
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA   462.761,54d 
DESPESAS COM VEICULOS   10.986,91d 
MATERIAL DE CONSUMO   51.860,62d 
DESPESAS GERAIS   9.038,15d 
DEPRECIAÇAO AMORTIZAÇOES   36.577,90d  

  
 

      LUCRO/ PREJUIZO OPERACIONAL    198.357,75c 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   

 

REC/ DESP FINANCEIRA LIQUIDA   2.989,11  
  

 

      RESULTADO OPERACIONAL    195.368,64c 
       RESULTADO ANTES DA CSLL   195.368,64c 
      RESULTADO APOS PROVISÃO IRPJ   195.368,64c 
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO    195.368,64c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: MT PARCERIAS S.A. - MT PAR     
CNPJ: 17.816.442/0001-03 
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8. A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

MT PARCERIAS S/A.-MT PAR                                                   C.N.P.J. 17.816.441/0001-03 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 

Valores expressos em reais 

Histórico 
Capital 
Social 

A 
integralizar 

Reservas  
de Lucros 

Prejuízos  
Acumulado

s 

Total do  
Patrimô

nio 
Líquido 

Saldos em 31 de 
dezembro 2015 

150.000.000,00  -114.982.498,03  0,00  -1.328.037,39  33.689.464,58  

      

Integralização de 
Capital 

0,00  6.183.249,28  0,00  0,00  6.183.249,28  

Lucro Líquido do 
Exercício 

0,00    0,00  93.067,52  93.067,52  

Prejuízo Líquido 
do Exercício 

0,00    0,00  0,00  0,00  

Ajustes de 
Exercício 
Anteriores 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Saldos em 31 de 
dezembro 2016 

150.000.000,00  -108.799.248,75  0,00  -1.234.969,87  39.965.781,38  

Lucro Líquido do 
Exercício 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Prejuízo Líquido 
do Exercício 

0,00  0,00  0,00  
-

195.368,64  
-195.368,64  

Ajustes Exercício 
Anteriores 

0,00  0,00  0,00  -54.783,45  -54.783,45  

Saldos em 31 de 
dezembro 2017 

150.000.000,00  -108.799.248,75  0,00  -1.485.121,96  39.715.629,29  

9. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

Empresa: MT PARCERIAS S.A. - MT PAR  

CNPJ: 17.816.442/0001-03  

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

Saldo Inicial -195.368,64 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.344.925,44  
Resultado do período   
Ajustes Para Conciliar O Resultado Às Disponibilidades Geradas Pelas Atividades 
Operacionais 

0,00  

Depreciação e amortização 36.577,90  
(Aumento) Redução nos estoques 11.205,40  
Aumento (Redução) em fornecedores 398.405,77  
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões 898.736,37 
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social 0,00  

Caixa Proveniente Das Operações 0,00  

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 361.243,78 
Compras de imobilizado 361.243,78 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00  
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES 766.074,02 
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 367.390,23  
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 1.133.464,25  

 
 

_______________________________________ 
MARIA STELLA LOPES OKAJIMA CONSELVAN 
DIRETORA PRESIDENTE 
CPF: 782.472.761-00 

 
 

_____________________________ 
MARIA DE LURDES DE BARROS 
CRC - MT nº 010051/O-6 
CPF: 459.440.911-34 

  

10. Notas Explicativas integrantes das Demonstrações Contábeis 
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 
2017 

Nota	1.	Contexto	Operacional	
MT PAR é uma Sociedade de Economia Mista, criada pela Lei Estadual nº 
9.854, de 26 de dezembro de 2012, alterada pela e Lei 10.347, de 18 de 
dezembro de 2015 e Lei Complementar nº 581 de 30 de novembro de 2016. 
Constituída sob a forma de sociedade de economia mista por ações, de capital 
fechado, sendo o Estado de Mato Grosso é detentor de 99,99% das ações da cia. 
Com sede em Cuiabá, Mato Grosso A Empresa MT Parcerias S.A. – MT PAR 
é uma estatal dependente e está vinculada à Secretaria de Estado de 
Planejamento, sob a forma da Lei Complementar 566 de 30 de maio de 2015. 
A Empresa MT Parcerias S.A. – MT PAR tem como finalidade promover a 
execução de políticas de desenvolvimento e viabilização de parcerias entre o 
poder público e a iniciativa privada, especialmente as que contribuam para a 
atração de investimentos, a redução das desigualdades regionais, fomento da 
competitividade da economia regional, a geração de empregos e a inovação 
tecnológica.  
Nota	2.	Demonstrações	
1. As demonstrações financeiras foram elaboradas a partir de diretrizes 
contábeis emanadas da Lei 6.404/76 e alterações promovidas pelas 
Leis 11.638/07 e 11.941/09, e de acordo com as práticas adotadas no Brasil - 
BR GAAP, as Normas Brasileiras de Contabilidade expedidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e os Pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC); 2. As demonstrações financeiras originam-
se de atos contábeis vinculados ao Princípio do Registro pelo Valor Original e 
os saldos estão disponibilizados em unidade de Real (R$ 1), que é a moeda 
oficial brasileira; 
3.  As atividades de planejamento, controle e finanças da companhia são 
registradas por meio do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e 
Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN, segundo o Decreto Estadual 
1.374/08, que prevê a adoção de Plano de Trabalho Anual - PTA, integrado à 
Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA, a 
Unidade Gestora e de Programação Financeira dos Recursos e outros 
mecanismos utilizados para controle financeiro-orçamentário das entidades 
estatais da administração direta e indireta.  
Nota	3	-	Principais	Práticas	Contábeis	
As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e 
a elaboração das demonstrações contábeis são: 
a) Caixa e equivalentes de caixa - Inclui caixa, deposito garantia e empréstimo 
ao Tesouro do Estado, saldos positivos em conta movimento, 
b) Imobilizado (Reconhecimento e Mensuração) – Os itens do imobilizado 
são mensurados pelo custo histórico de aquisição que inclui gastos que são 
diretamente atribuíveis à aquisição de bem, demonstrando em conta específica 
a depreciação acumulada. Os diferentes tipos de bens do imobilizado que 
apresentam vidas úteis diferenciadas, são registradas de acordo com suas 
peculiaridades e utilidades de utilização. 
c) Depreciação - A base de cálculo da depreciação é o custo original do ativo, 
ou o valor justo, com valor residual definido em cada caso. A depreciação é 
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação à vida útil, 
de cada parte de um item do imobilizado quando separável por unidade geradora 

de caixa ou no todo, apurado com base na tabela de vida útil definida por meio 
da IN SRF nº 79 de 01 de agosto de 2000 e o RIR99, já que esse método é o que 
melhor reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros 
incorporados no ativo. 
d) Provisões – As provisões são realizadas por apropriação mensal da parcela 
da despesa incorrida, seguindo o regime de competência, visto que visa à 
garantia da cobertura de gasto já incorrido, de relativa certeza de ocorrência ou 
de grande possibilidade de ocorrência. 
3.1. Apuração e Regime Contábil - Por se tratar de uma estatal dependente, a 
MT PAR com receita própria insuficiente para sua manutenção e custeio, 
depende de recursos suplementares do Governo Estadual. 
As entradas dos recursos são feitas por meio de Repasse de Cotas Financeiras 
pelo Tesouro Estadual que são registradas como receitas de subvenção. As 
despesas executadas no período somam os gastos com Pessoal, inclusive a 
Gratificação Natalina e provisionamento de férias, bem como os respectivos 
encargos sociais que são acobertados na data da quitação mensal. 
As provisões constituídas e os cálculos relativos às depreciações dos bens foram 
efetuados levando em conta bases estimativas inerentes às atividades e 
realidades da companhia, e são julgadas suficientes para preservação dos ativos  
ou a sua substituição. 
Classificação Segundo os Prazos das Operações - A classificação em 
Circulante (até 365 dias) e Não Circulante (acima de 365 dias), do realizável e 
do exigível, obedece aos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76. 
Nota	4.	Balanço	Patrimonial.			
4.1. Ativo Circulante – R$ 13.245.694,83 – Composto por: 4.1.1 
Disponibilidades – o saldo apresentado no valor de R$ 13.200.468,01, sintetiza 
os valores de R$ 11.347.002,00 que se refere à depósitos na conta garantia e R$ 
720.001,76, que se refere ao saldo de rendimentos de aplicação da Conta 
Garantia nos exercícios de 2016 e 2017, essa conta foi que foi criada  para 
amparar o Contrato de Parceria Pública Privada ente o Estado de Mato Grosso 
e o Consórcio Rio Verde para realização do Projeto Ganha Tempo em MT , sobre 
a qual a MT PAR atua como gestora; o valor de R$ 97,50 se refere a garantia 
contratual do contrato 002/2015 entre  a MT PAR e a Empresa Gibbor Brasil 
Publicidade e Propaganda Ltda; e o valor de R$ 1.133.366,75 referente aos 
recursos disponíveis na Conta Única do Estado no Banco do Brasil S/A, 
operados e gerenciados pelo órgão central por meio do Sistema FIPLAN, nos 
termos da Lei Complementar nº 360 de 18/06/2009. A MT PAR não dispõe de 
recursos próprios, depende orçamentaria e financeiramente de repasse do 
Governo Estadual e foi constituída na modalidade de capital fechado, razão pela 
qual não tem autonomia para o gerenciamento e aplicação no mercado de 
capitais; 4.1.2. Créditos a Receber – no valor de R$ 29.726,66, constituído por 
Empréstimo a Receber do Tesouro do Estado no valor R$ 29.607,02 referente a 
valores revertidos ao Tesouro Estadual na Fonte 640 oriundos Superávit 
Financeiro referente a Integralização de Capital Social realizado no ano de 2013, 
nos termos da Lei Complementar nº 360 de 18 de Julho de 2009; e R$ 119,64 - 
Tributos A Recuperar/Compensar, que se refere a saldo do exercício de 2015 
relativos a pagamento indevido de IR, a compensar; 4.1.3. Estoques – no valor 
de R$ 15.500,09, se refere a almoxarifado de bens de uso e consumo para suprir 
as necessidades de materiais de consumo e de expediente; 4.2. Ativo Não 
Circulante – R$ 40.124.210,26 – composto por:  4.2.1. Imobilizado – R$ 
39.699.751,25 – Demonstrado pelo valor dos imóveis ingressados no ativo da 
empresa por integralização de capital por meio de Bens, da parte do sócio 
Governo do Estado, nos exercícios de 2015 e 2016, nos termos do Decreto 179 
de 07 de julho de 2015 e com base ao que doutrina o artigo 130, § 1°, da Lei n.0 
6.404/76, e por bens móveis no valor de R$ 574.700,56, deduzido da respectiva 
depreciação, cujo valor é R$ 150.241,55.  4.3. Passivo Circulante – R$ 
13.654.275,80 – composto por: 4.3.1. R$ 1.153.564,95 Obrigações 
Trabalhistas e Previdenciárias de Pessoal a Pagar, inclusive férias, registrados 
pelos valores conhecidos ou estimados, calculados até a data de competência, 
incluindo os encargos devidos; 4.3.2. R$ 405.883,97 - Fornecedores a Curto 
Prazo – representam as obrigações devidos a fornecedores, com vencimento até 
o final do exercício seguinte; 4.3.3. Demais Obrigações a Curto Prazo – R$ 
12.067.101,26, que corresponde a R$ 12.067.003,76 - saldo da conta garantia 
criada para amparar o Contrato de Parcerias Público Privada ente o Estado de 
Mato Grosso e o Consórcio Rio Verde , que visa a realização do Projeto Ganha 
Tempo em MT, sobre a qual a MT PAR atua como gestora; R$ 97,50 - garantia 
contratual de contrato firmado entre a MT PAR e empresa Gibbor Publicidade 
E Publicação De Editais Ltda – EPP; e R$ 27.725,62 - Obrigações Tributárias  
a Pagar  que se refere às consignações retidas a pagar; A alteração da Conta 
Garantia do Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante foi feita para 
ajuste de caracterização da conta, pois por se tratar de uma obrigação com 
disponibilidade imediata não pode constar no grupo das contas a longo prazo e 
sim em obrigações a curto prazo, houve também registro do Depósito no valor 
de R$ 5.000.000,00 e dos rendimentos de aplicações financeiras do exercício de 
2017, no valor de R$ 533.948,59, Anexo II. 4.4. Patrimônio Líquido – é 
constituído por: 4.4.1. Capital Social Autorizado no valor de R$ 150.000.000, 
está dividido em 150.000.000 de ações ordinárias, sem valor nominal, conforme 
previsto na lei de autorização de criação, ao custo de emissão de R$ 1,00 cada, 
determinado pela Lei 9.854 de 26 de dezembro de 2012, alterada pela Lei 
10.347/2015. O Estado de Mato Grosso é detentor de 99,99% das ações 
ordinárias, 0,004% pertence à Companhia de Gás de Mato Grosso (oriundo da 
aquisição diretamente de um dos acionistas minoritários) e 0,006% pertencem a 
acionistas pessoas físicas; 4.4.2. O Capital Social Subscrito e Integralizado 
no valor de R$ 41.200.751,25, corresponde a R$ 1.501.000,00 realizado e 
integralizado em dinheiro no ato da constituição da empresa no exercício de 
2013, em moeda corrente nacional, e R$ 39.699.751,25 em Bens imóveis 
avaliados por empresa especializada e autorizados em Assembleia Geral, com 
base no Decreto Estadual 179 de 07 de julho de 2015. 4.4.3. Prejuízo 
Acumulado – A MT PAR apresenta Receita Operacional, ainda que 
insuficiente, no valor de 384.080,09, realizada ao longo do exercício de 2017, 
porém a apuração do Resultado foi baseada na diferença das entradas de 
recursos financeiros repassados pelo poder Executivo do Estado de Mato Grosso 
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e os dispêndios realizados durante o exercício, o que resultou no prejuízo do 
exercício no valor de R$ R$ 195.368,64.  
Foram realizados alguns lançamentos de ajuste no Patrimônio Líquido, no valor 
de R$ 54.783,45, referente a despesas realizadas nos exercícios anteriores e 
pagas com recursos do exercício corrente, ajustes de depreciação apurada a 
menor em exercício anteriores, estorno de restos a pagar de exercícios 
anteriores.  
É prudente que esse resultado não seja considerado como lucro ou prejuízo do 
período, já que não houve realização efetiva de Receita Operacional suficiente 
para que seja apurado lucro ou prejuízo operacional, nesse sentido, e diante dos 
resultados apurados nos exercícios anteriores é que se apresenta um prejuízo 
acumulado ao final do exercício de 2017 na importância de R$ 1.485.121,46. 
Não houve destinação para reserva legal e distribuição mínima dos dividendos, 
em função do prejuízo apurado no exercício. 
Nota	5.	Demonstração	do	Resultado	do	Exercício		
5.1. Despesas com Pessoal e Encargos, soma um montante de R$ 6.459.428,99 
distribuídas em: 5.1.2. Salários Ordenados e Remunerações – R$ 1.590.633,67, 
despesas de Pessoal, referente a remuneração dos cargos comissionados, que 
engloba as vantagens fixas, férias, gratificação natalina; indenizações 
trabalhistas; 5.1.3. Encargos Sociais - Patronais, R$ 737.032,81 que se refere às 
obrigações de FGTS, Seguridade Social – Parte Patronal e Outras Entidades; 
5.1.4. Restituição de Cessão de Pessoal, R$ 3.696.938,33, que se refere ao 
ressarcimento ao órgão de origem, dos subsídios incluído os encargos patronais, 
do pessoal cedido; e 5.1.5. Remunerações a Diretores, R$ 434.824,18 – que se 
refere a remuneração dos Membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal. 5.2. Despesas de Uso, Serviços e Consumo: 5.2.1. De 
Instalações, R$ 32.620,05, referente a gastos de energia utilizada nas 
dependências da empresa por equipamentos elétricos, lâmpadas e equipamentos 
de informática, usados no desempenho das atividades operacionais; 5.2.3. 
Viagens E Representações – R$ 147.712,76 - que corresponde a R$ 96.067,76, 
referente a dispêndio com locomoção por vias aéreas e R$ 51.645,00, relativo 
diárias pagas a pessoal civil, para atender as demandas de agendas externas de 
trabalho; 5.2.4. Propaganda e Publicidade – R$ 26.530,00 – dispêndios com 
publicações, criação e manutenção do site da empresa; 5.2.5. Eventos e Cursos 
– R$ 25.457,50, despesas com treinamentos, para atender as demandas de 
capacitação do pessoal, dentro e fora do estado para viabilização do andamento 
dos projetos tocados na carteira MT PAR; 5.2.6. Aluguéis de Imóveis, R$ 
246.338,12 - dispêndio destinado para suprir a despesa de locação e condomínio 
do imóvel onde é localizada a sede da empresa; 5.2.7. Locação de Móveis, Maq. 
e Equipamentos – R$ 80.249,66 – despesas com locação de veículos e máquina 
e equipamentos para atender a demanda de locomoção dos servidores da MT 

PAR e realização de serviços de georreferenciamento; 5.2.8. – Serviços 
Prestados Por Pessoa Jurídica – R$ 462.761,54 - composto por: 5.2.8.1. - 
Serviços Prestados por P. Jurídica – R$ 421.022,61, contratados por demanda 
para atender a necessidade de serviços de manutenção predial, postagens, 
registros cartorários, clicheria entre outros, necessários para o andamento das 
atividades da empresa; e 5.2.8.2. - Serviços Prestados por Terceiros – R$ 
41.738,93, mão de obra terceirizada para atender a demanda de limpeza e 
conservação de imóvel, onde localiza a sede da empresa; 5.2.9. – Despesas com 
Veículo  – R$ 10.986,91, gastos com combustíveis para manutenção do 
automóvel locado para uso a serviço da empresa; 5.2.10. Material de 
Consumo, R$ 51.860,62 referente a material de consumo e de expediente para 
atender ao desempenho das atividades da empresa; 5.2.11. – Despesas Gerais 
– R$ 9.038,15, Locação e Hospedagem de software – contratação de empresa 
especializada no fornecimento e prestação de serviços de Hospedagem de 
software, para manutenção do sistema de contabilidade, financeiro, escrita fiscal 
e Pessoal, tendo em vista que o Sistema Integrado de Planejamento, 
Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, não 
disponibiliza os demonstrativos da contabilidade comercial e fiscal exigidos 
pela Lei Nº 6.404/76; 5.3 – Despesas Tributárias - Impostos e Taxas – R$ 
59.077,13, referente a despesas com impostos e taxas.  
5.4 – Depreciação – o valor de R$ 36.577,90, refere-se à apuração da 
depreciação dos bens móveis que são apropriadas a cada período para manter 
atualizado o ativo da empresa. 
A Despesa incorrida no exercício apresenta valor maior que Receita realizada, 
cujo resultado demonstra prejuízo do período no valor de R$ 195.368,64. O 
Resultado foi apurado considerando a Receita Própria Efetiva somada aos 
Recursos Financeiras recebidos, repassados pelo poder Executivo do Estado de 
Mato Grosso, subtraído os dispêndios realizados durante o exercício. 
 
É o que se tem a demonstrar 
Cuiabá-MT, 12 de abril de 2018 

 
 
 

 
 

 
 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL/2017 
 

Os abaixo assinados do Conselho Fiscal da empresa MTPAR S/A - Mato Grosso Participações, em 
reunião extraordinária   realizada   no dia   28 de fevereiro   de 2018, as 9 horas, no cumprimento dos 
dispostos legais  e estatutários, tendo examinado  o relatório da Diretoria e Demonstrações  Contábeis 
relativos  ao exercício social findo em  31  de dezembro  de 2017, declara ter examinado  o Balanço 
Patrimonial,  a Demonstração do Resultado e demais demonstrações  contábeis da MTPAR, relativos 
ao exercício 2017,  e concluiu que as referidas demonstrações refletem a  posição patrimonial e 
financeira da companhia, manifestando-se favoravelmente  pela  sua  aprovação. É importante 
registrar que neste exercício a MTPAR, obteve sua primeira receita própria, no valor de RS 
384.080,09 (Trezentos e oitenta e quatro mil, oitenta reais e nove centavos).  Nada mais havendo a 
tratar, encerra-se a reunião. 

 

__________________________ 
MARIA STELLA LOPES OKAJIMA CONSELVAN 
DIRETORA PRESIDENTE 
CPF: 782.472.61-00 

 __________________________ 
MARIA DE LURDES DE BARROS 
CRC - MT nº 010051/O-6 
CPF: 459.440.911-34 
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